LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 /98874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Daniel Ferreira – 98888-1843
Francisco Rique – 3225-1665
Iremar Fernandes – 98816-1356

Diáconos
Antônio Moreira
Bruno Castro – 98860-8701
Uinajá Polari – 98886-6785

VOCÊ PRECISA SABER!!! Conquanto os juramentos sejam
legais de acordo com as Escrituras, para nós, os crentes, eles não
deveriam ser necessários, a não ser no cumprimento de alguma
lei social, como no casamento, por exemplo. A nossa palavra
deve ser a nossa obrigação, uma vez que, como cristãos,
levamos o nome de Cristo. Ademais, como Deus conhece o
nosso coração, quer juremos ou não, em certo sentido, estamos
sempre sob o juramento de dizer a verdade, porque sabemos que
Deus conhece os nossos pensamentos e as intenções do nosso
coração (Sl 139.1-6). Logo, se jurarmos, devemos fazê-lo para
a glória de Deus, uma vez que, como Paulo, nós o chamamos
por nossa testemunha, certos de que ele é o nosso Senhor e Juiz.

Vilta – 3225-8820 // 98767-1813

CUIDANDO DA NOSSA CASA – Louvamos a Deus pelos
irmãos que têm contribuído para o pagamento das prestações
mensais do valor do material adquirido nos serviços realizados
em nossa casa. Como os irmãos sabem, colocamos cerâmica na
entrada da casa, nos corredores e no quarto das crianças.

Departamento Infantil

Também recuperamos o armário de aço e restauramos a pintura das
cadeiras do templo, bem como da estrutura metálica da cobertura.

SAF- Soc. Aux. Feminina

Elieudes Gomes–98813-0437

Escola de Artes
Glaucinha - 3245-1643
Selma – 98792-4150
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 477
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

Ofertas
“Cada um contribua
segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza
ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com
alegria” (2Co 9.7).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES

Rua Vicente Lucas Borges, 477. Fone-(83)3224-5226– João Pessoa-PB.

Site: www.ip13demaio.org
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NOSSAS
ATIVIDADES
DOMINGO
9:00h - Escola Bíblica.
18:00h - Culto de
Adoração.

SEGUNDA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

SEXTA
19:30h - Curso Básico
de Teologia.

ZELO DOS FILHOS – Queridos pais, vocês certamente não
gostariam de ver seus filhos escravizados por alguém. Então,
cuidem de suas almas, porque a escravidão do pecado, a escravidão
de demônios é muito pior do qualquer outra que se possa imaginar.
Estejam certos de que, a menos que seus filhos sejam trazidos ao
temor do Senhor, eles serão escravos de demônios.

CURSO DE TEOLOGIA– Alguns irmãos da Igreja passaram
a vir para o Curso, o que nos deixa muito felizes. Aos que podem
vir, mas ainda não se decidiram, não negligenciem a
possibilidade de estudar a Palavra de Deus.
ANIVERSARIANTES – Dia 02 – Selma Matias (8792-4150);

EXPEDIENTE
PASTORAL
SEGUNDA
18:00h - Atendimento
no Gabinete.

QUINTA
15:00h -Atendimento
no Gabinete.

Dia 03 – Heloísa Helena (3243-7128) e Victor Augusto Martins
(9668-6797); Dia 15 – Juarez Rodrigues (3226-6183; Dia 25 –
Maria Valda (98645-4371). Deus abençoe os seus santos.

SEXTA

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Alda Rosa e
Tereza, Amália e Mazinho, Antônio, Bruno e Vivi, Edna, Ester e
David, Fábio e Vilta, Heloísa, Kallyane, Milena, Nina, Selma,
Tiago, Valda, Wanda.

DOMINGO

GRATIDÃO – Graças a Deus, saiu a remoção do irmão Luiz
Cláudio para um lugar muito além das nossas expectativas. Aleluia!

Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição para
atendimento e visitas,
as manhãs são
dedicadas ao estudo.

VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja.
Desejamos e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida
de todos vocês. Voltem sempre!

18:00h - Atendimento
no gabinete.

17:00h e 20.00h Atendimento no
Gabinete.

JURAR É PECADO?
Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis: nem pelo céu, por ser o trono de
Deus; nem pela terra, por ser estrado dos seus pés; nem por Jerusalém, por
ser a cidade do grande Rei (Mt 5.34-35).

Queridos, muitas vezes nós juramos, seja em momentos solenes, como no
casamento, por exemplo, seja a título e brincadeira. Será que estamos
cometendo pecado? Afinal, o que o Senhor Jesus proibiu, realmente? Qual
é o contexto da sua fala? Como podemos ver, apenas alguns versículos
antes, o Senhor Jesus deixou claro que ele não veio abolir a lei, e sim,
cumpri-la (Mt 5.17). Ora, sobre os juramentos, a lei determina: Ao Senhor
teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás (Dt 6.13; 10.20).
Logo, a proibição do Senhor Jesus, repetida por Tiago (Tg 5.12),
certamente não está anulando a lei. Voltando ao contexto, o que Jesus
estava condenando eram as tradições dos fariseus acrescentadas à lei.
Como sempre, ele estava denunciando a hipocrisia dos fariseus, que
juravam pelo céu, pela terra, ou por Jerusalém, achando que isso os
absolvia da responsabilidade de manter o juramento, uma vez que eles não
haviam jurado pelo nome de Deus, conforme a lei. Mais uma vez, neste
caso, o Senhor Jesus explica que esse tipo de rodeio à prescrição da lei não
passa de hipocrisia. Afinal, de nada adianta jurar por coisa alguma, mesmo
pelo nome de Deus, se não houver sinceridade no coração de quem jurou,
uma vez que Deus é o perscrutador e o juiz de todas as coisas. Em todo o
texto bíblico podemos ver juramentos feitos na forma da lei: Abraão jurou
ao rei de Sodoma (Gn 14.22-23), e a Abimeleque (Gn 21.23-24. O servo
de Abraão fez-lhe um juramento (Gn 24.2-9). Jacó jurou pelo Temor de
seu pai Isaque (Gn 31.53). Os líderes de Israel juraram aos Gibeonitas (Js
9.11). Boaz jurou a Rute (Rt 3.13). Davi jurou a Bate-Seba (1Rs 1.29-30).
Mesmo no Novo Testamento podemos ver uma abundância de juramentos.
O apóstolo Paulo constantemente chamava Deus por sua testemunha (Rm
1.9; 9.1; 2Co 1.23; Fp 1.8; 1Ts 2.10). O próprio Senhor Jesus costumava
iniciar suas declarações com a expressão enfática: em verdade, em verdade
vos digo, e, numa ocasião, confirmou a solicitação de juramento pelo Deus
vivo, feita pelo sumo sacerdote, afirmando que ele era o Cristo, o Filho de
Deus (Mt 26.63-64). O escritor aos Hebreus fala não somente com
aprovação de homens que juram pelo que lhes é superior (Hb 6.16), como
destaca o juramento do próprio Deus, que jurou por si mesmo (Hb 6.13).
Portanto, diante da norma da lei citada (Dt 6.13; 10.20), e de tantos
juramentos ao longo das Escrituras, não é correto imaginar que o Senhor
Jesus condenou todo tipo de juramento, senão os juramentos hipócritas dos
fariseus. Convém lembrar que um possível juramento em nome de Deus,
sabendo que ele conhece os nossos corações, deve ser uma confissão da
nossa fé e prova da nossa fidelidade a Deus. Considerem estas coisas!
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 145.1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 19 NC – Ó Rei Sublime.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 66.8-20 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cânticos Congregacionais.
Cântico Congregacional – Hino 63 NC – As Muitas Bênçãos.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 121 NC – Perfeição.
Oração Final (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 145.1-2 (Leitura Uníssona)
1 – Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome para todo o sempre.
2 - Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre.
____________________________________________________________________

HINOS (Novo Cântico)
19 NC - Ó REI SUBLIME
Ó Rei sublime em majestade e glória,
Sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória,
Dos que de ti recebem todo o bem!
Vinde, ó remidos, filhos de Deus!
Cantai louvores que alcancem os céus!

Quando vires outros com seu ouro e bens,
Lembra que tesouros prometidos tens.
Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar.
Seja o teu combate longo ou breve aqui,
Não te desanimes: Deus será por ti!
Seu divino auxílio minorando o mal,
Te dará consolo e galardão final.

Os altos céus louvor a Deus ressoam,
De gratidão ao soberano amor!
Os redimidos com fervor entoam
O nome excelso do seu Benfeitor.
Eterno Deus, teus filhos vês prostrados
Perante o brilho da superna luz,
Pois do pecado foram resgatados,
E agora rendem glórias a Jesus!

Salmos 66.8-20 (Leitura Alternada)
8 - Bendizei, ó povos, o nosso Deus; fazei ouvir a voz do seu louvor;
9 - o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés.
10 - Pois tu, ó Deus, nos provaste; acrisolaste-nos como se acrisola a prata.
11 - Tu nos deixaste cair na armadilha; oprimiste as nossas costas;
12 - fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça; passamos pelo fogo e pela água;
porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso.
13 - Entrarei na tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,
14 - que proferiram os meus lábios, e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca.
15 - Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros; imolarei novilhos
com cabritos.
16 - Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma.
17 - A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei.
18 - Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
19 - Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração.
20 - Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça.

HINOS (Novo Cântico)

121 – PERFEIÇÃO
Mais pureza dá-me, mais horror ao mal,
Mais calma em pesares, mais alto ideal;
Mais fé no meu Mestre, mais consagração,
Mais gozo em servi-lo, mais grata oração.
Mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor,

63 NC - AS MUITAS BÊNÇÃOS
Se da vida as vagas procelosas são,
Se, com desalento, julgas tudo vão,
Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

E verás, surpreso, quanto Deus já fez.
Conta as bênçãos, dize quantas são,
Recebidas da divina mão!
Vem dizê-las, todas de uma vez,
E verás, surpreso, quanto Deus já fez!

Mais firmeza em Cristo, mais força na dor;
Mais reto me torna, mais triste ao pecar,
Mais humilde filho, mais pronto em te amar.
Mais confiança dá-me, mais força em Jesus,
Mais do seu domínio, mais da sua luz;
Mais rica esperança, mais obras aqui,
Mais ânsias da glória, mais vida em ti.

Tens acaso mágoas, triste é teu lidar?
É a cruz pesada que tens de levar?
Conta as muitas bênçãos! Logo exultarás,
E, fortalecido, tudo vencerás!

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 111 do Catecismo Maior – Qual é o terceiro mandamento?
Resposta: O terceiro mandamento é: “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque
o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor se Deus (Êx 20.7).

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz

e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; quem perder a vida por minha
causa, esse a salvará (Lc 9.23-24).

